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Utvecklingsenheten

Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2019-08-27

Närvarande: Annika Olsson
Eva Nelsson
Jerker Jacobsson
Anna-Lena Strid
Lena Rolén
Lars Olsson
Britta Persson
Carola Fors
Klas Ernald Borges
Ebba Kågebäck
Ida de Wit Sandström
Astrid Johnsson

1.

Ordförande, Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Socialhögskolan
ISK/Internationella masterprogrammen
LDC
Inst. service management och tjänstevet.
Lokalbokningen
LTH
Ing-sektionen
Utvecklingsenheten
Studiestöd och vägledning

Mötet öppnas
Jerker håller i dagens möte. Han hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
En kort presentation runt bordet.

2.

Föregående möte 19-05-14
Inga frågor angående förra mötets anteckningar. De läggs till handlingarna.

3.

Campus 20 år
Ida de Wit Sandström, projektledare, berättar om planerna för 20-årsjubileet.
Den 20 maj 2020 blir den stora jubileumsdagen. Det kommer att vara aktiviteter hela
dagen på Campus och avslutas med fest på Oxhallen. Firandet kommer att smygstartas
under hösten med redan planerade aktiviteter t. ex. Helsingborg Live och Campus
Open. Planerar ni aktiviteter/events som kan vara med i kalendariet, kontakta
Ida. Campus 20 år kommer att presenteras i en jubileumsbok – alla är välkomna att delta
i bokprojektet och övriga jubileumsaktiviteter. Det kommer att finnas en flik på Campus
hemsida med aktuell information om jubileet. Ida sitter på E2, utvecklingsenheten de
dagar hon är på Campus. Ni når henne på mejl ida.de_wit_sandstrom@ism.lu.se
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Helsingborgs stad skriver nytt näringslivsprogram
Strategiska initiativ flyttar in på Campus
Plattformsansökan 2020 – utlysning kommer att gå ut inom kort till alla
verksamheter. Deadline för ansökan är 21 oktober. Beslut om tilldelning kommer att
tas i december.
LU’s stödverksamheter som finns på Campus
- Uppdragsutbildningen
- LU – innovation
- Samverkan – Impact cases
Helsingborg live 15/10. Kvällens tema Stad i omställning, Ulf Johansson, Centrum
för handelsforskning.
Framtidsveckan i Helsingborg 16/10, seminarier på Penthouse, Mindpark
Campus Open – 15 november.
LUs styrelse kommer till Campus den 24 september
Omformning av Campus vänner till en fristående förening som får bidrag från
staden.

Lokalinformation
• Nya möbler levereras och monteras den 26-27/9, befintliga möbler tas bort den
25:e. Information om att nya möbler är på väg kommer att sättas upp för att
informera studenterna.
• Målning har skett under sommaren av U-blocket (ej hörsalar), samt
studentpentryn på våning C2 och E2. Plan för fortsatt målning tas fram
tillsammans med fastighetsägaren.
• Statens Konstråd gör översyn av alla konstverk på Campus, möte 28/8
• Ombyggnationen på C3 (ISK) närmar sig slutet. Salarna C337 och C353 blir
kontor, rum för enskild eftertanke flyttas till C229. Det kommer att vara klart
innan veckan är slut.
• P. g. a. ombyggnaden av våning C3, kommer en del av utbildningsmomentet,
företagssimuleringen, att vara i Plugg1 (E108), mellan 8-22 oktober. Under
denna tid är inte Plugg1 tillgängligt för andra studenter.
• C167 blir resursrum och C165 och C166 grupprum. F. d. resursrum C231 blir
också grupprum.
• Modevetenskap har flyttat sina två kontor till E4 och sin undervisningslokal till
E412, C621 blir gemensam lärosal.
• Husstyrelsen möte 10/9 och Lokalgruppen möte 13/9.
• De automatiska dörröppnarna skulle vara klara till terminsstarten, men LUkortet har ännu inte kunnat göra sin del av installationen av automatiken.
• Källsorteringen fungerar nu på Campus, dock ej för matavfall. Vilket
tillkommer senare.
• Invändig fönsterputsning kommer att ske under hösten.
• Krisplanen för Campus är uppdaterad och finns på våra interna sidor under Stöd
och verktyg.
• Instruktioner för utrymning och olyckor, som är riktat till studenter, är
uppdaterat och finns under Livet som student/Säkerhet och brandskydd på
Campus hemsida. Institutionerna ansvarar för att informationen når studneterna.
• Funktionen för mejlutskick till samtliga studenter på CH är tillgänglig.
Behörighet krävs för att använda den. Behörigheten söks via Lucat. Listan är
dynamisk och hämtar information från Ladok med vilka studenter som är
registrerade på kurser med studieort Helsingborg. Manuell uppdatering behövs
för kurser som Campus institutioner ger i Lund och funktionsadresser till
studentorganisationerna. Studenterna uppmanas att återkomma med
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funktionsadresser och information om vilken typ av information som får
skickas till dem.
Könsneutrala skyltar sätts upp på handikapptoaletterna
Brandlarmet kommer att besiktigas torsdag den 12 september med start 20:00.

Verksamheterna informerar
Carola Fors, Lokalbokning
Inför terminsstarten har det bokats två externa salar. Dels Teatersalen på Dunkers för
ISM’s masterstudenter, dels Auditoriet på Mindpark för projekt Bridge to employment.
De gånger som jag bokar in externa salar, internfaktureras verksamheten samma
kostnad som likvärdig lokal på Campus. Utvecklingsenheten står för mellanskillnaden.
Under vecka 36 påbörjas planeringen för vårterminen 2020.
Astrid Johnsson, studievägledning
Avdelningen Studiestöd och vägledning bemannas enligt följande på Campus:
Malin Kisro, onsdag och fredag
Carina Argelius, minst två dagar, måndag och fredag
Ulla Urde, 4 dagar i veckan
Astrid Johnsson, mån-, tors-, och fredagar
Henrik Mejborn, vid behov
Ett nytt bokningssystem för studenthälsan är på gång, tills vidare gäller mejl- eller
telefonkontakt. För kontaktuppgifter se: https://www.lu.se/studera/livet-somstudent/service-och-stod
Lena Rolén, inst. för strategisk kommunikation/ Internationell koordinator
Nils Gustafsson är tillfällig prefekt för institutionen fram tills ordinarie prefektval nästa
år.
Flera nyanställda doktorander.
Fler mastersstudenter än väntat har kommit till deras program. Kandidatprogrammen är
fyllda, de fristående kurserna är öppna för sen anmälan.
Orientaion week pågår. Det har kommit 150 internationella mastersstudenter.
Kristen Clarberg är ny koordinator för LTH’s mastersstudenter.
Tråkigt att inte hörsalarna är klara i tid.
Den 30 september kommer Externa relationer till Campus för ett möte om framtida
samverkan.
Klas Ernald Borges, LTH
Dataprogrammet kommer att utökas med fler platser. Teknisk Basår utökas till 72
platser.
Programmen för bygg med inriktning mot järnväg och väg/trafik utreds för att eventuellt
struktureras om
Lars Olsson, LDC
Hörsalarnas upprustning, etapp 2, kommer att vara klar under eftermiddagen. Beklagar
att det har dragit ut på tiden.
Salarna har fått nya skrivtavlor, talarstolar, dokumentkameror, 2 projektorer. Stora
hörsalen har nu två projektordukar. Om man önskar visning av den nya styrpanelen,
kontakta Lars.
Lars Mott, Mac-tekniker kommer att ha tre veckors semester. Under denna tid kommer
ersättare att vara på plats ett par dagar i veckan. Support finns alltid via servicedesk.
Anna-Lena Strid, socialhögskolan.
Institutionen har fått nya lokaler i Lund.
En ny medarbetare, Monica Larsson kommer att vara placerad på Campus.
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Gabriella Scaramuzzino kommer att ta över arbetet gällande socionomutbildningens
utveckling och profilering efter Lars Harrysson.
Britta Persson, inst. för service management och tjänstevetenskap
62 internationella studenter har kommit till deras mastersprogram. 2 september
kompletteras programmet med svenska studenter. Man hoppas på 75 studenter totalt.
Man har 3 nya doktorander och 2 post doc.
Arbete pågår med revidering av kandidatprogrammet, första intagning HT2021.
Arbete med RQ20 fortsätter.
Ebba Kågebäck, Ingenjörssektionen
Man hade styrelsemöte 26 augusti. I övrigt ligger allt fokus på nollning och mottagning
av de nya studenterna.
Eva Nelsson, kommunikatör
Nytt utseende på Campus hemsida. Den kommer att kompletteras med fler flikar, ex för
jubileet.
Fått uppdrag av styrelsen gällande studentrekrytering, ta fram insatseter för att öka
söktrycket till Campus utbildningar.
Marknadsföring av höstens events.
Grand Prix hålls den 26 september på stadsteatern i Hbg– en tävling där forskare
presenterar sitt arbete. Final i Stockholm.
BTE-projektet har kick-off 2 september.

6.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

Nästa möte: Tisdag 15 oktober 13:15-15:00

Vid pennan,

Carola Fors

